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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ  2018 Г. НА РИОСВ ШУМЕН 

 

 

 

 

 

1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ: 

 

През месец юли, 2018г експертите на РИОСВ Шумен са извършили общо  108 бр. 

проверки, при които се провериха 103 бр. обекти. От извършените проверки 62 бр. са 

планови,  а  46 бр. са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 31 бр. 

предписания за отстраняване на констатирани несъответствия.   

За констатирани административни нарушения през месеца, от експертите на РИОСВ са 

съставени 5 бр. АУАН, от които 1 бр по Закона за водите, 2бр за констатирано неизпълнение 

на дадено предписание по ЗООС, 2 бр. по ЗБР,  1 бр. за неизпълнено условие на КР, по ЗООС,.  

Общо всичките събрани суми от РИОСВ Шумен за м. юли  са 20070,73,53 лв, като от 

текущи месечни санкции по чл 69 от ЗООС, са – 1285,83,00 лв. Събрани суми  по наложени 

имуществени санкции и глоби през месеца са 18784,90 лв.  Общо 1028,67 лв. са разпределени 

и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти 

общо, като общините, получили най – големи приходи от наложени санкции са: за общ.  

Попово– 854,40лв, за  общ. Каспичан са 217,60 лв, общ. Велики Преслав  са - 43,33 лв. 

През м. юни са извършени 6 бр. проверки по постъпили сигнали,  7 бр. сигнали, като за 

1 бр. сигнал е изпратено писмо по компетентност.  

 

2. АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

 

 Водещият акцент на дейността през м. юли бе извършване на проверки по обекти 

планирани в Плана за контролната дейност за 3 -то тримесечие. Извършените общо планови 

проверки са месеца са общо - 62 броя с проверени 57 броя обекти. За разлика от предходния 

месец процента на извънредните към плановите проверки е по голям. Това се дължи основно 

на други ивънредни проверки с  участие в Държавни приемателни комисии, проверки с 

констативни прококоли след водни проби и други..  

 Много важен акцент е приемането и въвеждането в експлоатация на цялостна 

техническа и биологична рекултивация на Общинско депо гр. Велики Преслав. Общата 

стойност на обекта е 1050000лв без ДДС, или 1260000 лв. финансирано от МОСВ- ПУДООС.  

 Друг важен акцент е, че вследствие ефективната контролна и админитративно - 

наказателна  дейност по водите се извърши изграждане,  приемането и  въвеждането в 

експлоатация на канализационен колектор с помпена станция и съоръжения за 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ-ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2018 г. 
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отвеждане на битово- фекалните отпадъчни води от Завод за акумулатори- "Енерсис" 

АД гр. Търговище в селищна канализационна система с ГПСОВ. С това е прекратено 

заустването и замърсяването с тези отпадъчни води на р. Врана, поречие р. Камчия. Тези 

отпадъчни води ще се вливат в Канализационната система и пречистват чрез селщната 

ГПСОВ гр. Търговище.  

 Много важен акцент е и въвеждането в експлоатация на Пречиствателна станция 

за отпадъчни води на интензивно развиващо се и проспериращо предприятие "Херти 

"АД гр. Плиска, община Каспичан. Вследствие е прекратено периодичното замърсяване на 

околната среда със замърсени отпадъчни води от дейността на предприятието за производство 

и печат на различни видове капсули предназначени за износ в целия свят. Принос за това е 

активната и ефективна контролна дейност по водите на РИОСВ Шумен.  

 Подобен важен акцент е оновна и цялостна реконструкция с въвеждане в 

експлоатация на Пречиствателните  съоръжения за отпадъчни води към голяма 

бензиностанция в гр. Омуртаг   и с нея на форма  ЕТ "Интерпетрол - Хасан Чърак". 

 Акцент е завишената дейност по контрол на отпадъчните води, като са извършени 

14бр  проварки за месеца с вземане на водни проби за контролен мониторинг чрез РЛ 

Шумен. 
  Акцент през месец юли са извършени проверки на две големи общини- Шумен и 

Омуртаг, във връзка чистотата на населените места и изпълнение на задълженията на 

кметовете на общинитесъгласно чл. 19, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците. това е и в 

изпълнение на дадени през м. май писмени предписания до Кметовете. Не се установиха 

нерегламентирани сметища и масови зъмърсявания.  

 За установените извършени констатирани нарушения по ЗООС, Закона за водите, ЗБР  

при контролната дейност, се съставиха 5 бр. АУАН на фирми и обекти - Предприятие за 

производство на табли гр Шумен.- "Камбро Озей БГ" ЕООД, гр. София,  на Сепарираща 

инсталация-  Евро Импекс ЕООД, гр. София, площадка Шумен, на Община Върбица, за 

неспазване на  условие в постановено Решение № ШУ-02-ОС/ 08.11.2016г., на Завод за 

производство на домакинско стъкло "Ново стъкло" ЕАД, гр. Нови Пазар,   "ВиК-Шумен"ООД, 

гр.Шумен за изхвърляне и  заустване на замърсени отпадъчни води.  

 През месец юли  се извършваха основно 46 броя извънредни проверки от които 6 

бр. по общо постъпили сигнали сигнали 7 бр. От проверките 5 бр. са за последващ контрол, 

2 бр. по заповед на министъра и 32бр. други от които - 12 бр. Констативни протоколи след 

водни проби и втори проби - 13 бр. за ДПК, 4 бр. по внесени уведомления за ИН и 4 бр. 

различни.     

 .  РИОСВ Шумен работи успешно по новата деловодна програма. Всички постъпили 

нови документи се  обработват чрез нея.   

 По отношение чистотата на въздуха   през месец юни  са извършени планови проверки 

с извършване на задължителен инструментален контрол на 2бр обеки- 

„Пътинженерингстрой – Т“ ЕАД, гр. Търговище, Асфалтова база „Лиляк“ и на 1 „Пип Трейд“ 

ООД, гр. София, производствена площадка с. Давидово, общ. Търговище. 

 По отношение опазване на водите е извършването на проверки съгласно годишния 

план за контролната дейност- на 14 бр. емитери с вземане на водни проби от отпадъчни води 

от които на 2 бр. по искане на фирмите за прекратено замърсяване и вземане на втори водни 

проби.  

 По отношение на управление на отпадъците през месец юли са завършени всички  

проверки на общините във връзка чистотата на населените места и изпълнение на 

задълженията на кметовете на общините съгласно чл. 19, ал. 3 от Закона за управление на 

отпадъците; 

 За отчетния период са извършени  3 бр. проверки на дружества извършващи дейности 

с отпадъци.  

 Извършени са 1 бр.  проверки на фирми генератори на медицински отпадъци,  2 бр. 

проверки на лица, пускащи на пазара опакована готова продукция, във връзка с изпълнение на 

изискванията на чл. 14 от ЗУО и 3 бр. проверки на  автосервизи.  
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  По отношение на почвите акцент през месеца са извършени  2 бр. проверкипо 

тяхното опазване и незамърсяване на обекти с КР.  

 Извършени 3 бр. планови проверки на обекти с комплексно разрешително – на 

инсталации „Бряг-СК“ ЕООД, „Енола фарм“ ЕООД и Регионално Депо Търговище. 

 Акцент по отношение на планираните Комплексни проверки през месец юли  са 

извършени проверки на 6 бр. обекти по плана за 3-то тримесечие. 

 Контрол на ограниченията на вещества в изделия, включително и по нотификации от 

Комисията за защита на потребителите. 

 По отношение на биологичното разнообразие и Защитени територии, през месеца 

приоритет бяха извършването на 18 бр. проверки на 18 бр. обекти, от които 11 бр. планови 

проверки и 7 бр. извънредни. От тях 8 бр. на билкозаготвителни пунктове и 3 бр. проверки по 

издадени Решения по Наредбата за ОС, 1 бр. проверка по внесено УИН за изграждане на 

МВЕЦ, 2 бр. проверки по внесени УИН и ГСП 

През м. юли в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара 

Загора са изпратени общо 4 бр. птици от видовете Бял щъркел, Градска лястовица, Малък 

воден бик и Зелен кълвач. В Център за размножаване и рехабилитация на сухоземни 

костенурки, фондация “Геа Челониа” - с. Баня, общ. Несебър са изпратени общо 9 бр. 

костенурки - екземпляра от видовете Шипобедрена костенурка (6 бр.) и Шипоопашата 

костенурка (3 бр.). 

 През м. юли по отношение на ОВОС и ЕО е извършени 1 бр проверка.  

   

  Засилен превантивен контрол : 

 Извършена е една планова проверка, съгласно плана за контролна дейност на 

направление ОВОС и ЕО: 

 Решение № ШУ-49-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС за инвестиционно предложение на „Автомагистрали-Черно море“ АД гр. Шумен за 

изграждане на площадка за третиране и рециклиране на строителни отпадъци (СО)“ в 

поземлен имот № 83510.689.1, „Асфалтова база-гр. Шумен“, местност „Теке Дере 1“, гр. 

Шумен, при която е констатирано, че инвестиционното предложение е реализирано, няма 

неизпълнени условия в постановеното решение. 

 През месец юли са постановени шест решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС с характер на решенията „да не се извършва ОВОС“ за ИП: „Добив на 

подземни води чрез ново съоръжение (каптаж)  с дебит Q=1,4 l/s в ПИ № 000198 в землището 

на с. Търновца, община Търговище за допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. 

Овчарово, община Търговище“; „Монтаж на инсталация за дестилиране на етерични масла в 

ПИ № 69924.64.156 по КК на с. Струйно, общ. Шумен с площ 7766 кв.м. и НТП: „За друг вид 

производствен, складов обект“; „Регионално прединвестиционно проучване  (РПИП) за 

обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Шумен 

(„ВиК“ ЕООД, гр. Шумен); „Изграждане на птицеферма за кокошки-носачки с капацитет 

38 016 броя места за птици  в ПИ №037030 в землището на с. Козма Презвитер, общ. Омуртаг 

с площ на парцела 5 522 кв.м. и обновяване и реконструкция на 4 броя силози в поземлен имот 

37811.37.2 по КК на с. Козма Презвитер, общ. Омуртаг с площ на имота 24 624 кв.м.“; 

„Изграждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост в ПИ 55292.141.001 в 

землището на с. Памукчии, общ. Нови пазар с площ 2 366 кв.м. и НТП: "Нива"; „Изграждане 

на инсталация за производство на овоцелни табла и други асортименти чрез преработка до 

5т./ден отпадъчна хартия в УПИ II, кв. 1 по регулационния план на с. Долно Новково, общ. 

Омуртаг с площ 7860 кв.м.“; 

 През месеца са постановени две решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО с характер на решенията „да не се извършва ЕО“ за: „Изготвяне на 

Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/ и ПУП-Парцеларен план /ПУП-

ПП/ за инженерната инфраструктура, във връзка с промяна предназначението на земята от 

земеделска земя в устройствена зона Предимно производствена-Пп1 и изграждане на склад и 

офиси в поземлен имот с идентификатор 83510.366.18 по Кадастралната карта на гр. Шумен, 
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местност „Якова“, НТП: „Нива“ с площ 4999 м²“; „Програма за управление на отпадъците на 

община Велики Преслав 2016-2020 г. -                            (Актуализирана)“ 

 Постъпили са 2 бр. Искане за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС,  

по които се провеждат консултация с РЗИ; 

 През м. юли са постъпили 4 броя Искане за преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО, по които се провеждат консултации с РЗИ; 

 Постъпило е 1 бр. Искане за становище по ЕО за ДЕО на ОУП на Община Шумен, 

което е върнато за допълнителна информация; 

 През месец юли са постъпили за консултации за 2 броя Задания за обхват на ДОВОС; 

 Изготвени са 7 броя процедурни писма с указана приложима процедура по реда на 

глава шеста от ЗООС- 4 бр. преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 3 броя 

за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за общински ПУО; 

  

Tекущ контрол:     

 

   Проверки по сигнали и жалби на граждани : 

 През отчетния  период - м юли  са проверени на място 6 бр. сигнали. За решаване на 

постъпилите сигнаи за извършени 6 бр. провеки. От постъпилите 7 бр. сигнали са обработени 

и решени всички 7  бр. От тях 1 бр. е изпратен по компетентност.     

 През месец юли в РИОСВ Шумен е постъпил един сигнал за съществуващ теч на 

отпадъчнини промишлени води в имотите на жалбоподателите на бул. "Ришки проход" гр. 

Шумен. Сигналът е препратен за решаване на Община Шумен  „ВиК-Шумен“ООД. Получен е 

отговор от „ВиК- Шумен“ ООД с Вх.№ ОА-1188/01.08.2018г., в който ни уведомяват, че 

канализационният канал е собственост на общината и отговорността за премахване на 

проблема е на общ. Шумен. Получен е отговор от Общ. Шумен , че решаването трябва да се 

извърши от собствениците на имота.  Сигналът е решен . 

 Постъпил сигнал от Митническо Бюро Шумен за възникнал инцидент с товарен 

автомобил и възможност за замърсяване. Извършена е проверка на място. Установено е, че на 

главен път Шумен – Бургас  II 73 на входа на с. Радко Димитриево , посока към гр. Шумен е 

възникнал инцидент , обръщане на камион и има изсипване на част от стоката, порцелан, 

фаянсови изделия, картонени опаковки.  нямаше следи от замърсяване с гориво. В момента се 

извършваше претоварване на стоката от обърнатия камион в друг. Камионът е на турска 

фирма. Дадено е предписание на фирмата собственик на обърнатия камион за почистване на 

мястото на инцидента. Сигналът е решен .     

 По сигнал за паднало малко щъркелче от гнездо в с. Алваново, общ. Търговище е 

извършена проверка на място. Установи се, че птицата няма видими външни наранявания, но 

не може да лети. Щъркелът е изпратен за доотглеждане в Спасителен център за диви животни 

„Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателя на сигнала е уведомен. Сигналът е решен.  

 През периода на м. юли са подадени 3 бр. сигнали за бедстващи други птици. За 

кълвач със счупено крило в гр. Шумен, за намерено паднало малко лястовиче заедно с 

гнездото – гр. Шумен, за намерен малък воден бик с ранено краче в гр. Плиска.  Всичките са 

решени, като бедстващите птици са изпратени и предадени за лечение и отглеждане в СЦ 

„Зелени Балкани“- гр. Ст. Загора. подателите на сигналите са уведомени и участвали при 

приемането на птиците от РИОСВ Шумен и изпращането им в Центъра гр. Стара загора.  

 По сигнал за събиране и неправилно съхранение на НУБА. Извършена е проверка на 

място. На място е установено, че площадката не отговаря на изискванията на наредбата за 

НУБА. Няма работен лист за класификация на отпадъка, няма заверена в РИОСВ – Шумен 

отчетна книга по приложение № 1. Дадени са 2 бр. предписания.  Подателят на сигнала е 

уведомен по имейла за резултата от проверката. Сигналът е решен.  

 

Опазване чистотата на въздуха  

 Във връзка с утвърден от Министъра на ОСВ годишен график за 2018 г. за 

извършване на задължителен инструментален контрол, през месец юли бяха взети проби от 2 

обекта: – 1 „Пътинженерингстрой – Т“ ЕАД, гр. Търговище, Асфалтова база „Лиляк“, с. 
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Лиляк, общ. Търговище. Извършено е измерване за установяване съдържанието на прах, СО, 

NOx, SO2, общи въглеводороди определени като общ въглерод и канцерогенни вещества, 

формирани при работа на Асфалтосмесителна инсталация „Марини“; 1 „Пип Трейд“ ООД, гр. 

София, производствена площадка с. Давидово, общ. Търговище - извършено е измерване за 

установяване съдържанието на CO, SO2 и NOx в отпадъчните газове, формирани при работа на 

котел ПКГ – 1,5. За втората фирма не са установени превишения. За Асфалтовата база с. 

Лиляк е установено превишенние на показателите, които са по- малки от предходно замерване 

2017г. 

 За изминалия отчетен месец юли са извършени планови проверки на 11 обекта (в това 

число 2 броя комплексни проверки).  

 През месец юли е съставен 1 бр. АУАН на "Камбро Озей БГ" ЕООД, гр. София, 

производствена площадка - гр. Шумен - за неизпълнение на предписание.  

 

Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната 

експлоатация на пречиствателните съоръжения;  

 През месец юли са извършени основно проверки по плана на РИОСВ Шумен за 3-то 

тримесечие на 2018г. на обекти, заустващи отпадъчни води във воден обект с вземане на 

водни проби.  

 Извършени са планови проверки на  13 бр. обекти емитери на отпадъчни води за 

месеца.  Това са:  ГПСОВ - гр. Търговище; КМ гр. Антоново; „Строителни изделия“АД, с.Хан 

Крум; ЕТ „Николай Неделчев“, плодохранилище с.Кочово; АМЧМ-бетонов възел Преслав; 

АМЧМ- Асфалтова база и бетонов възел, гр.Шумен; ГПСОВ Велики Преслав; Мандра -

„Екселанс“ООД- МПП с.Осмар; ПХЖ „Брадърс Комерс“ЕАД, гр.Шумен; КМ Каспичан; ОП 

„Чистота“-Регионално Депо НО гр. Шумен; „Херти“АД, гр.Плиска; „БКС Търговище“ЕООД- 

Регионално Депо НО гр.Търговище;  

 През отчетния период са съставени 11 бр. Констативни протоколи след водни проби. 

От резултатите от Протоколите от изпитване на РЛ Шумен  не са установени превишения на 

нормите на „Юес Комерс“ООД- МПП с.Голямо Градище; ГПСОВ Нови пазар; „Млечни 

продукти „ООД- МПП с.Коньовец“; „Чугунена арматура България“АД гр.Попово; „Ив 

мес“ЕООД, с.Златна нива. С установени превишения  на нормите са „Пашабахче 

България“ЕООД, гр.Търговище и ДП „Кабиюк“, с.Коньовец. Предстои налагане на текущи 

месечни санкции. Дадени са предписания за предприемане на мерки за прекратяване на 

замърсяването.  

 Извършени са 2 бр. извънредни проверки с искане за втори водни проби – на 

„Милктрейд БГ“ООД, с.Съединение и на ДП „Кабиюк“, с.Коньовец. Тези втори проби са 

вследствие на изпълнение на предписанея за почистване и ефектевна работа на 

Пречиствателните съоръжения.  

  Извършени са 4 планови комплексни проверки – ГПСОВ Търговище; 

„Пътинженеринг-строй“ЕАД, гр.Търговище; „Лавена“АД, гр.Шумен и АМЧМ- гр.Шумен. По 

отношение опазване на водите няма дадени предписания. 

  Извършени са 3 планови проверки по Комплексни разрешителни-  „Бряг-СК“ЕООД, 

гр.Търговище; „Енола фарм“ ЕООД, с.Буйново, „БКС-Търговище“, гр.Търговище. От 

проверките по КР няма дадени предписания по отношение  опазване на водите. 

 Извършени са като  извънредни проверки участие в 3 бр  ДПК за обекти свързани с 

водите, с нови изградени Пречиствателни съоръжения и Канализационни съоръжения и 

Помпени станции.    

 

Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците 

при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;   

 През месец юни са извършени една проверка на фирма генератор на медицински 

отпадъци във връзка с изпълнение на задълженията им по Закона за управление на отпадъците 

и Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на 

отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения (обн., ДВ, бр. 13 от 17.02.2015 

г.).  При проверките не са констатирани нарушения. 

http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Waste/Legislation/Naredbi/NAREDBA_1_ot_09.02.2015_g._za_iziskvaniqta_kam_dejnostite_po_sabirane_i_tretirane_na_otpadacite_na_teritoriqta_na_lechebnite_i_zdravnite_zavedeniq.pdf
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Waste/Legislation/Naredbi/NAREDBA_1_ot_09.02.2015_g._za_iziskvaniqta_kam_dejnostite_po_sabirane_i_tretirane_na_otpadacite_na_teritoriqta_na_lechebnite_i_zdravnite_zavedeniq.pdf


 6 

 Бяха извършени 2 бр. проверки на лица, пускащи на пазара опакована готова 

продукция, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 14 от Закона за управление на 

отпадъците и Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки. При проверките не е установено 

неспазване на нормативните изисквания  - проверените дружества заплащатдължимите 

лицензионни възнаграждения. От проверките се установи, че фирмите изпълняват 

задълженията си по чл. 14 от ЗУО . 

  През месеца се извършиха 3 бр. проверки на  автосервизи, при което се установи, че 

дружествата водят редовно отчетност, отпадъците се съхраняват при спазване на изискванията 

на Наредба за отработените масла и Наредба за третиране и транспортиране на 

производствени и опасни отпадъци. Дадено е едно предписание за предаване на налични 

маслени филтри, за които е изтекъл срока на съхранение по ЗУО.  

 През месеца се извършиха 3 броя проверки на фирми извършващи СМР и съответно 

извършващи дейности със строителни отпадъци. При проверките се установи, че фирмите 

спазват изискванията на Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали и закона за управление на отпадъците. Няма констатирани 

нарушения и съответно дадени предписания.  

 По отношение на  „УООП“ взеха участие в3бр. проверки по Условия 11и 13от КР. Не 

се установиха неизпълнени условия по отношение управлението на отпадъците и опазването 

на почвите. 

 През докладвания период са извършени 3 броя проверки на фирми, извършващи 

дейности по събиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване и др. отпадъци, както и една проверка на фирма 

извършваща дейност по оползотворяване на строителни отпадъци. При проверките се 

установи, че фирмите притежават документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците, 

водят се отчетност. 

 През месеца са проверени 2  броя фирми, притежаващи документи по чл. 78 от Закона 

за управление на отпадъците за дейност по третиране, събиране и транспортиране на 

производствени и опасни отпадъци. Не са установени нарушения. 

 През изтеклия месец бяха извършени проверки по чистотата на населените места и 

общинските пътища на общините Шумен и Омуртаг. При проверките бяха обходени 

населените места в общините, общинската пътна мрежа, която ги свързва, както и 

преминаващите на териториите на общините местни реки и дерета. При проверките не се 

констатираха замърсявания с отпадъци и образувани нерегламентирани сметища. 

 

Почви 

 През месеца са извършени две проверки  по опазване на почвите -  Условие 13 от КР 

на Бряг СК ЕООД и РД Търговище при което се установи, че дружествата изпълняват 

условията в КР и извършват мониторинг на почвите. На  Бряг СК ЕОО  и „Енола Фарм“  

ЕООД се извършиха проверки по условие 11 А относно управлението на торовата маса. При 

проверките се установи, че торовата маса се събира и оползотворява, съгласно условията в КР.  

 Проведена е ДПК за  окончателно приемане и въвеждане в експлоатация на 

рекултивация- техническа и Биологична на Общинско Депо на гр. Велики Преслав. Обектът е 

финансиран от МОСВ - ПУДООС. Стойността на обекта е 1 050 000 лв без ДДС или  1 260 000 

лв с ДДС.  

 

Контрол на обекти с Комплексни проверки  

 Извършени са 6 бр. планови Комплексни проверки на планови обекти .   

Изпълнените планови комплексни проверки са на Канализационна система с ГПСОВ-

Търговище, Пътно- строително предприятие с Асфалтова база, ТСИ и Техническа и Автобаза 

към " Пътинженеринг-Т“,гр.Търговище, Предприятие за козметика- "Лавена"АД, гр.Шумен, 

Обект по дейности с отпадъци "Андрей Кирилов"ЕООД, гр. Шумен, Асфалтова и Техническа 

база с бетонов възел на "Автомагистрали Черно море"АД и Предприятие за дървена дограма 

Станев ЕООД, гр. Каспичан.   
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 Не са констатирани нарушения на екологичното законодателство. При проверките на 

обектите са взети 2 бр. водни проби от точки за мониторинг, след пречистване и  преди 

заустване на отпадъчни води във воден обект. Проверени са изпълнението на условията в 

издадените Разрешителни за заустване.    

 

   Комплексни разрешителни  

 Извършени 3 бр. планови проверки на обекти с комплексно разрешително – на 

инсталации „Бряг-СК“ ЕООД, „Енола фарм“ ЕООД и Регионално Депо Търговище. 

 Не са установени нарушения и неизпълнения на условията дадени в КР.   

 

ОХВ  

 През м. юли са извършени  18 броя планови проверки. Основно са проверявани 

планови обекти които са свързани с преработка на етерично маслени култури и производство 

на Етерични  масла.  От тях :  

 Извършени 8 бр. проверки на производители на етерични масла - по химикали: - 

„Драго Ценков“ ЕООД – обект с. Градище; „Рима 03“ООД, с.Върбак, „Виола Органик“ ЕООД 

– обект гр. Велики Преслав; ЕТ“ Райчо Добрев-Ефедра“ – обект с Миланово, ЕТ“Радмила 

Николова“, с.Тимарево, Биоароматик“ООД, кв.Дивдядово, гр.Шумен,  „РКЛ“ООД, с.Бял Бряг, 

„Сихрис“ООД 

 Участие в 5 бр. комплексни проверки : ГПСОВ-Търговище, „Пътинженерингстрой-Т“ 

ЕАД, гр. Търговище;“Лавена“АД,гр.Шумен,„Станев“ЕООД, гр.Каспичан, "Автомагистрали 

Черно море"АД 

 Участие в 3  бр. по изпълнение условията на комплексни разрешителни: „Бряг СК“ 

ЕООД, гр. Търговище; „Енола Фарм“ ЕООД-обект с. Буйново; Депо Търговище;  

 Участие в 2 бр. съвместни проверки - Екокомерс-НЕК“ ЕАД, гр.Търговище, 

„Диси“ООД, гр.Шумен, 
 Извършени са 6 броя извънредни от които: 1 проверка последващ контрол, 4 участия 

в ДПК, 1  проверка по подаден сигнал.      

 Дадени са 19 броя предписания с конкретен срок за изпълнение 

СЕВЕЗО 

 Като превативен контрол е върнат за доработка  ДППГА  на „Пашабахче България” 

ЕАД. 

 Няма извършени проверки по сигнали и жалби 

 

Екологична отговорност 

 Участие в рамките на  проверка на комплексно разрешително на „Автомагистрали 

Черно море"АД гр. Шумен (по ЗОПОЕЩ )  

 

Шум 

 През месец юли  във връзка с утвърден от Министъра на ОСВ и ИАОС, гр. София 

годишен график за извършване на контролни измервания на нивата на шум излъчван от 

промишлени източници за 2018 г., през месец юли е извършено измерване за 

определяне на общата звукова мощност излъчвана от 1 бр. обект: „КММ“ АД, гр. 

Шумен. 

 

БРЗТЗСР 

 През месеца са извършени  планови проверки 8 бр. на билкозаготвителни пунктове и 

3 бр. проверки по издадени Решения по Наредбата за ОС) и приключване на преписки по 

входирани уведомления за ИП, ГСП и кандидатстване по мерки 6.1 и 6.3.  

 Също така бяха извършени: 1 бр. проверка по внесено УИН за изграждане на МВЕЦ в 

земл. с. Любичево, общ. Антоново.  
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 Извършени са  2 бр. проверки по внесени УИН и ГСП, попадащи в ЗЗ; 1 бр. проверка 

във връзка с внесено писмо от Община Велики Преслав за прочистване на прорастнали и 

надвиснали клони и храсти на път в ПР „Патлейна“ и ЗМ „Див рожков“;  

 Осъществени са 3 бр. проверки по подадени сигнали за бедстващи птици; 1 бр. 

проверка по внесено уведомление във връзка с кандидатстване по подмярка 6.3. за отглеждане 

на трайни насаждения в земл. с. Маломир и пчелни семейства в земл. с. Нова Бяла река, общ. 

Върбица. 

 В Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора са 

изпратени общо 4 бр. екземпляра от видовете Бял щъркел, Градска лястовица, Малък воден 

бик и Зелен кълвач. В Център за размножаване и рехабилитация на сухоземни костенурки, 

фондация “Геа Челониа” - с. Баня, общ. Несебър са изпратени общо 9 бр. екземпляра от 

видовете Шипобедрена костенурка (6 бр.) и Шипоопашата костенурка (3 бр.). 

 

Последващ контрол: 

 През м. юли по отношение на водите са изпълнени дадените предписания за два 

обекта с превишение ва нормите за качествата на отпадъчните води на „Милктрейд БГ“ООД, 

с.Съединение и на ДП „Кабиюк“, с.Коньовец. Извършени са 2 броя  извънредни проверки с 

искане за втори водни проби. Предписанията са изпълнени.  

 През м.юли  по отношение на Управление на отпадъците са  извършени 5 бр. 

проверки по последващ контрол по дадени от предходна проверкапредписание, като едно не 

беше изпълнено за което беше съставен АУАН. През отчетния период са изпълнени 11бр.  

предписания, дадени при проверки през предходния месец. 

 По отношение на дадени предписания на "Камбро Озей БГ" ЕООД, гр. София, 

производствена площадка - гр. Шумен от Опазване на атмосферния въздух е извършена 

проверка и е установено неизпълнение. Във връзка с констатацията е съставе АУАН на 

фирмата.  

 При проверките по КПКЗ се констатира, че  са зпълнени 11 бр. предписания от Оператори 

на комплексни разрешителни – 1 бр. от „Гужер комерс“ ООД, 1 бр. от „Братя Томови“ АД и 8 

бр. от „Ново стъкло“ АД.  

 По отношение на ОХВ при последващ контрол е установено изпълнение на  6 бр. 

предписания, от които 5 бр. са за отстраняване на несъответствия по документация за 

съхранение на охв и смеси, 1 бр. е за отстранено замърсяване-разлив на опасно химично 

вещество  

 Извършен последващ контрол на „Булбиокем“ – обект гр.Смядово. Установи се липса 

на производствена дейност, с което се изпълнява принудителна административна мярка 

на Директора на РИОСВ-Шумен.Преустановена е дейността на предприятието и 

производствените съоръжения и материали са изнесени от обекта.  

 

3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ 

 

Атмосферен въздух 

 В рамките на осъществения контрол през месец юли не са давани предписания, 

отчетено е изпълнението на 2 броя такива дадени при предходни проверки. 

 През месец юли са извършени 2 броя извънредни проверки на: 1. "Автомагистрали 

Черно Море" АД, гр. Шумен - извънредна проверка във връзка с условия към Решение по 

ОВОС – не са установени нарушения, касаещи атмосферен въздух и шум; 1. „Роса“ АД, гр. 

Попово – извънредна проверка във връзка с временно преустановяване на производствена 

дейност – съставен е КП по чл. 69в от ЗООС – във връзка със действаща санкция, касаеща 

атмосферен въздух.  

 През месец юли е съставен 1 бр. АУАН на "Камбро Озей БГ" ЕООД, гр. София, 

производствена площадка - гр. Шумен - за неизпълнение на предписание /непредставяне на 

Доклад от СПИ на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух/. 
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 Води  

 При извършени през месеца планови проверки на  13 бр. обекти емитери на 

отпадъчни води за месеца е установено е , че всички пречиствателни съоръжения са в 

изправност и в експлоатация. Няма дадени  предписания. 

 За м. юли са съставени 11 бр. Констативни протоколи след водни проби. От 

резултатите от Протоколите от изпитване на РЛ Шумен  не са установени превишения на 

нормите на „Юес Комерс“ООД- МПП с.Голямо Градище; ГПСОВ Нови пазар; „Млечни 

продукти „ООД- МПП с.Коньовец“; „Чугунена арматура България“АД гр.Попово; „Ив 

мес“ЕООД, с.Златна нива. С установени превишения  на нормите са „Пашабахче 

България“ЕООД, гр.Търговище и ДП „Кабиюк“, с.Коньовец. Предстои налагане на текущи 

месечни санкции. Дадени са предписания за предприемане на мерки за прекратяване на 

замърсяването.  

 Вследствие на контролната дейност по подаден сигнал, през месец юни  са съставени 

1 брой  АУАН за установено замърсяване и заустване  на отпадъчни води в повърхностен 

воден обект- яз. Шумен,   по чл.200, ал.1, т.6 от Закона за водите: на „Водоснабдяване и 

канализация-Шумен“ ООД, гр.Шумен.  

 От извършени 4 броя планови комплексни проверки – ГПСОВ Търговище; 

„Пътинженеринг-строй“ЕАД, гр.Търговище; „Лавена“АД, гр.Шумен и АМЧМ- гр.Шумен е 

установено спазване на условията по Разрешителните за заустване. Поради това  няма дадени 

предписания по отношение опазване на водите.  

 

Комплексни разрешителни  

 По контролната дейност за периода са извършени през отчетния период извършени 3 

бр. проверки на инсталации с комплексно разрешително от планирани 6 бр. за трето 

тримесечие на 2018 г.  

 За проверените обекти с КР е установено , че „Бряг СК“ ЕООД – инсталация за 

интензивно отглеждане на птици гр.Търговище – няма нарушения и предписания. „Енола 

фарм“ ООД – инсталация за интензивно отглеждане на птици с.Буйново – няма нарушения и 

предписания. 

 Поради неизпълнение на поставени условия в КР, има 1 бр.съставен АУАН  на 

Оператор на комплексно разрешително-„Ново стъкло „ЕАД.  

 

Биологично разнообразие и НЕМ 

 Извършени са 18 бр. проверки. Проверени са 18 бр. обекта. През месеца са дадени две 

предписания, които са изпълнени в срок и е съставен един АУАН. 

 Двете предписания са дадени на билкозаготвители – юридически лица, за заплащане 

на такси за издаване на позволителни за ползване за видове билки, за които са надвишили 

позволените им за добив количества или не са разполагали с позволителни за ползване за тях. 

 Съставен е АУАН за установяване на административно нарушение на Община 

Върбица за неспазено условие в постановено по реда на Наредбата за ОС Решение № ШУ-02-

ОС/ 08.11.2016 г. на Директора на РИОСВ- гр. Шумен. Нарушението е установено по 

документи при извършена планова проверка за защитена зона BG 0002029 „Котленска 

планина“ за опазване на дивите птици. 

 За периода са постъпили 4 сигнала, касаещи бедстващи защитени видове птици, които 

впоследствие за изпратени за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни 

„Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. По два от сигналите са извършени проверки от експерти 

от направлението, а другите два сигнала са обработени, предвид това, че проверките по тях за 

извършени от експерти от други направления в инспекцията. 

 

Отпадъци 

 Извършени са общо 34 бр. проверки, от които 24бр.планови.От извършените 10 броя 

извънредни проверки 2 бр. проверки са по подадени сигнали и жалби на граждани, 5 бр. 

проверки по последващ контрол по дадени предписания,2 бр. извънреднипроверки по 
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чистотата на населените места и една проверка, във връзка с подадено уведомление по 

приложение №7 от Наредба №2 от 23.07.2014 г. за прекратяване образуването на отпадъци. 

 

 При осъществения контрол,за привеждане на обектите в съответствие с изискванията 

на ЗУО и подзаконови нормативни актове са дадени 9 бр. предписания, а са изпълнени 11бр. 

предписания. 

 През отчетния периодексперти от направление „УООП“ са утвърдили17броя работни 

листи за класификация на отпадъци и сазаверени 8броя отчетни книги по приложения от 

Наредба 1 от 04.06.2014 г. Издаден е 2бройразрешителен документ по чл. 67 от ЗУО и 2 броя 

регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.  

 

Почви 

 Контрола на съоръженията за съхранение на негодни за употреба препарати за 

растителна защита през месец юли не е извършван.  няма постъпили сигнали за нарушения по 

замърсяване на почвите.  

 От сигнал през предходен месец при последващ контрол е установено , че дадените 

предписания са изпълнени.  

   

Химикали  

 От извършените проверки през месеца на производители на етерични масла е 

установено, че всички производители на етерични масла в количество над 1 тон 

годишно са направили същинска регистрация по регламент REACH. На същите 

лица е дадено предписание за представяне данни за производството за 2018 г. с цел 

удостоверяване необходимостта от поддържане на регистрацията. 

 За отчетния период са  извършени проверки и предприети действия по постъпили 

сигнали – извършена проверка по подаден сигнал за разлив на опасни химични 

вещества вследствие пътно-транспортно произшествие край с.Радко Димитриево. 

Изпълнено е предписанието за почистване на допуснатия разлив. 

 

СЕВЕЗО 

 Няма извършени проверки през месеца на фирми и обекти  по отношение  на 

СЕВЕЗО.    

 

ОВОС и ЕО 

 При извършената планова проверка в направлението не са констатирани нарушения на 

екологичното законодателство, няма съставен АУАН.  

 

Шум  

 От представени през м. юни Доклади  и Собствени периодични измервания - СПИ и 

СНИ на предприятия за които е задължително това, не е установено превишаване на нормите.   

 

АУАН  

 През м. юли  2018г са съставени 5 бр. АУАН 

1.  ЗК-04/02.07.2018 г. - "Камбро Озей БГ" ЕООД, гр. София, Дружеството не е 

изпълнило предписание дадено при предходна проверка, по чл. 166, т. 3 от ЗООС ; 

2. СР-06/13.07.2018 г. - Евро Импекс ЕООД, гр. София,  дружеството не е изпълнило 

дадено при предходна проверка предписание по чл. 166, т. 3 от ЗООС; 

3. КБ-01/18.07.2018 г. – Община Върбица, за неспазване на  условие в постановено 

Решение № ШУ-02-ОС/ 08.11.2016 г. на Директора на РИОСВ- гр. Шумен, по чл.31, ал.14 от 

ЗБР; 

4. ИН-03/30.07.2018 г. - "Ново стъкло" ЕАД за неизпълнени условия от комплексно 

разрешително № 176-Н1/2009 г., актуализирано през 2013 г по чл.125. ал.1 т.2 от ЗООС.; 

5. ПС-08/19.07.2018 - "ВиК-Шумен"ООД, гр.Шумен за изхвърляне и  заустване на 

отпадъчни води в повърхностен воден обект по чл.200, ал.1, т.6 от ЗВ . 
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НП 

 През месец юли 2018г,. Директорът на РИОСВ Шумен е издал 8 бр. НП, с които 

са  наложени имуществени санкции : 

1. „Булбиокем“ ЕООД, гр. Габрово – с НП №58/18.07.2018 г. на дружеството е 

наложена санкция в размер на 2 000 лева за това, че  не е извършило класификация на 

предприятието в съответствие с критериите по приложение № 3 от същия Закон и не е 

документирало извършената класификация.  

2. „Евро импекс“ ЕООД, гр. София – с НП №59/24.07.2018 г., на дружеството е 

наложена санкция в размер на 6 000 лева за това, че  не е изпълнило задължителни предписания 

дадени на основание чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване н околната среда с констативен протокол СР-55 

от 24.08.2017 г. 

3. „Аутолего“ ЕООД , гр. Шумен – с НП №60/25.07.2018 г., на дружеството е наложена 

санкция в размер на 7 000 лева за това, че е извършило дейност по приемане и съхранение на 

излезли от употреба моторни превозни средства без да притежава документ по чл. 35, ал. 1, т.1 

от Закона за управление на отпадъците. 

4. „Аутолего“ ЕООД , гр. Шумен – с НП №61/25.07.2018 г., на дружеството е наложена 

санкция в размер на 3 000 лева за това, че е е извършило административно нарушение, чрез 

бездействие, изразяващо се в неизпълнение на задължително за изпълнение предписание №3, 

дадено на основание чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда с констативен 

протокол СР-08/19.03.2018 г. 

5. „Млечни продукти“ ООД, гр. Пловдив – с НП №62/25.07.2018 г. на дружеството е 

наложена санкция в размер на 1 000 лева за това, че не е представило в РИОСВ гр. Шумен 

отчет за веществата, които нарушават озоновия слой. 

6. „Тракиявин“ ООД, гр. Варна – с  НП№63/25.07.2018 г. на дружеството е наложена 

санкция в размер на 1 000 лева за това, че не е представило в РИОСВ гр. Шумен отчет за 

веществата, които нарушават озоновия слой. 

7. „Месни продукти - Т“ ЕООД - с  НП№64/27.07.2018 г. на дружеството е наложена 

санкция в размер на 1 000 лева за това, че не е представило в РИОСВ гр. Шумен отчет за 

веществата, които нарушават озоновия слой. 

 

 През месец юли 2018г,. Директорът на РИОСВ Шумен не издал НП, с които са  

наложени Глоби  

ТМС 

 През м. юли не са   издадени. НП за наложени текущи месечни санкции: 

  

 

КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ СПРЯМО 

ОКОЛНАТА СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 

Околна среда  

 Премахнато е окончателно замърсяване на почвите на Общинско депо за ТБО гр. 

Велики Преслав вследствие на приемането и въвеждането в експлоатация на цялостна 

техническа и биологична рекултивация на Общинско депо гр. Велики Преслав. Общата 

стойност на обекта е 1050000лв без ДДС, или 1260000 лв. финансирано от МОСВ- ПУДООС. 

 Пречиствателните съоръжения за пречистване на отпадъчни води на всички  обекти, 

проверени при планови проверки през отчетния период са в експлоатация. Не е  установено 

заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностен воден обект или канализационна 

мрежа за отпадъчни води.  

 Вследствие ефективната контролна и админитративно - наказателна  дейност по 

водите се извърши изграждане,  приемането и  въвеждането в експлоатация на 

канализационен колектор с помпена станция и съоръжения за отвеждане на битово- 

фекалните отпадъчни води от Завод за акумулатори- "Енерсис" АД гр. Търговище в 
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селищна канализационна система с ГПСОВ. Стойността на обекта е 580000 лв собствено 

финансиране от фирмата. С това е прекратено заустването и замърсяването с тези отпадъчни 

води на р. Врана, поречие р. Камчия. Тези отпадъчни води ще се вливат в Канализационната 

система и пречистват чрез селщната ГПСОВ гр. Търговище.  

 Много важно постижение за намаляването на замърсяване с отпадъчни води е  

въвеждането в експлоатация на Пречиствателна станция за отпадъчни води на 

интензивно развиващо се и проспериращо предприятие "Херти "АД гр. Плиска, община 

Каспичан. Вследствие е прекратено периодичното замърсяване на околната среда със 

замърсени отпадъчни води от дейността на предприятието за производство и печат на 

различни видове капсули предназначени за износ в целия свят. Принос за това е активната и 

ефективна контролна дейност по водите на РИОСВ Шумен.  

 Ефективно е прекратено замърсяване с отпадъчни води в гр. Омуртаг вследствие на 

изпълнена оновна и цялостна реконструкция с въвеждане в експлоатация на Пречиствателните  

съоръжения за отпадъчни води към голяма бензиностанция в гр. Омуртаг   и с нея на форма  

ЕТ "Интерпетрол - Хасан Чърак". 

 При проверки на 2 броя Общини- Шумен и Омуртаг и населени маста и пътната 

мрежа на територията им в област Шумен и  област Търговище е установени че няма 

установени нерегламентирани големи замърсявания и сметища с отпадъци.   

 Вследствие на изпълнени дадените предписания за два обекта с превишение ва 

нормите за качествата на отпадъчните води на „Милктрейд БГ“ООД, с.Съединение и на ДП 

„Кабиюк“, с.Коньовец е прекратено замърсяването на водоприемниците им с отпадъчни води. 

Това са р. Кериз бунар при с. Съединение- поречие Камчия и р. Кабиюшка приток на р. 

Каменица, поречие Провадийска река. Установява се вследствие на извършени  2 броя  

извънредни проверки с искане за втори водни проби.  

 По отношение на почвите няма установени замърсявания при контролната дейност на 

обекти през м. юли. 

 Прекратено е замърсяване с отпадъци вследствие на подадено уведомление по 

приложение №7 от Наредба №2 от 23.07.2014 г. за прекратяване образуването на отпадъци 

Същото е и вследствие на  ефективно управление на отпадъците и са извършени  общо 34 бр. 

проверки, от които 24бр.планови. От извършените 10 броя извънредни проверки 2 бр. 

проверки са по подадени сигнали и жалби на граждани, 5 бр. проверки по последващ контрол 

по дадени предписания,2 бр. извънреднипроверки по чистотата на населените места и една 

проверка. 

 Ликвидирано е замърсяването – разлив на опасни химични вещества в крайпътна 

канавка до с. Радко Димитриево. 

 Прекратена е възможността за замърсяване на околната среда в района на бивши 

Смядовски военни химически заводи, вследствие на премахването на дейност, съоръжения и 

предприятие  на „Булбиокем“ЕООД.  

 Спасени са птици в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара 

Загора са изпратени общо 4 бр. екземпляра от видовете Бял щъркел, Градска лястовица, Малък 

воден бик и Зелен кълвач.  

 Спасени са Костенурки в Център за размножаване и рехабилитация на сухоземни 

костенурки, фондация “Геа Челониа” - с. Баня, общ. Несебър са изпратени общо 9 бр. 

екземпляра от видовете Шипобедрена костенурка (6 бр.) и Шипоопашата костенурка (3 бр.). 

 Прекратени са 2 бр. регистрации за 2 бр. папагали от вида Синьочела амазона, поради 

дарение на същите на друго физическо лице, живущо в гр. Пловдив. Регистрациите са 

прекратени след подадена писмена молба от собственика на папагалите. 

 Предоставяне на информация на Министъра на околната среда и водите за 

поддържане на публичния регистър по чл.15 от ЗОПОЕЩ, на основание чл.16, ал.1 и ал.2 от 

ЗОПОЕЩ по реда и сроковете на Наредбата за публичния регистър на операторите, които 

извършват дейности по приложение №1 към чл. 3, т.1 от ЗОПОЕЩ. 

 През месеца е изготвено съгласувателно писмо във връзка с постъпила молба от 

Община Велики Преслав за прочистване на асфалтов път в границите на ПР „Патлейна“ и ЗМ 

„Див рожков“, водещ до Манастир „Св. Пантелеймон“. 
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 При осъществения контрол,за привеждане на обектите в съответствие с изискванията 

на ЗУО и подзаконови нормативни актове са дадени 9 бр. предписания, а са изпълнени 11бр. 

предписания. 

 

Бизнеса  
 През месец са процедирани  75 уведомления за инвестиционни предложения; по 4 от 

тях са изготвени процедурни писмa, с указана приложимата процедура по реда на глава шеста 

от ЗООС, за други е изискана допълнителна информация за уточняване на приложимата 

процедура; 

 През месеца са постъпили 2 броя уведомления за план/програма ; 

 През месец юли са постъпили 2 броя Искане с информация за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС за ИП в обхвата на Приложение 2 към ЗООС; 

 През месеца са постъпили четири броя Искане за преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО; 

 През месец юли е постъпило е 1 бр. Искане за становище по ЕО за ДЕО на ОУП на 

Община Шумен; 

 През месеца са постъпили за консултации за 2 броя Задания за обхват на ДОВОС; 

 Постановени са 6 решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС, които са  с характер на решението „да не се извърши ОВОС“;  

 Постановени са 2 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

ЕО, които са  с характер на решенията „да не се извършва ЕО“; 

 Постановено е едно решение за спиране на процедурата по ОВОС, съвместена с ОС 

поради неприключила консултация с „Напоителни системи“ ЕАД за ИП за изграждане на 

МВЕЦ в землището на с. Любичево, общ. Антоново. 

 Проведени са следните консултации в хода на разглеждане на постъпилите преписки : 

1. С РЗИ – по 2 бр. представена Информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС; по 4 бр. Искане за преценяване на необходимостта от извършване на 

ЕО  

2. С Басейнова дирекция – по 4 бр. УИН за ИН, свързани с ползване на воден обект и 

собствен водоизточник за промишлени нужди и две повторни консултации по допълнително 

поискана информация от БД по 2 бр. УИН. 

 По внесени преписки са изготвени 7 бр. писма, указващи приложимата процедура по 

ЗБР при съвместяване на процедирането по глава шеста от ЗООС. 

 Дадени са 8 бр. преценки по съвместени процедури по ЗООС и ЗБР за ИП, че няма 

вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони. 

 Дадено 1 бр. становище от експерти в направлението във връзка с внесено Искане за 

становище по ЕО за ДЕО на ОУП на Община Шумен. 

 Извършена е оценка на качеството на ДОСВ на ОУПО Каспичан. 

 От направление „УООП“ са утвърдили 17броя работни листи за класификация на 

отпадъци и сазаверени 8броя отчетни книги по приложения от Наредба 1 от 04.06.2014г.  

 Издадени са 2 броя разрешителен документ по чл. 67 от ЗУО и 2 броя 

регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.  

 

Обществеността 

 Предоставяне на информация на Министъра на околната среда и водите за 

поддържане на публичния регистър по чл.15 от ЗОПОЕЩ, на основание чл.16, ал.1 и ал.2 от 

ЗОПОЕЩ по реда и сроковете на Наредбата за публичния регистър на операторите, които 

извършват дейности по приложение №1 към чл. 3, т.1 от ЗОПОЕЩ. 

 Подаване на заявления с код през портала за електронни административни услуги на 

МОСВ в информационната система за управление и поддръжка на публичен регистър по 

ЗОПОЕЩ. 

 През отчетния период няма осъществени информационно – образователни 

инициативи с деца, ученици и студенти свързани с отбелязването на значими дати от 

екологичния календар или други организирани от РИОСВ Шумен мероприятия. 
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